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Beslissingsbevoegdheid
1. Schorsingen voor trainingen en wedstrijden: leeftijdscoördinator en
voetbalbestuur.
2. Voorstellen van royement of verwijderen van de vereniging neerleggen bij
hoofdbestuur en in het uiterste geval via de ledenvergadering. Hoofdbestuur
neemt beslissing
Het uitgangsprincipe is dat de leeftijdscoördinator hier de eerste stappen in neemt.
Zodra er een melding ontvangen wordt binnen Oranje Wit, wordt deze doorgezet naar
de leeftijdscoördinator:
Wangedrag door:
Speler: trainer neemt direct contact op met leeftijdscoördinator om zaak binnen 2
werkdagen te bespreken en om hoor en wederhoor met speler toe te passen. (bij
jeugd ook de vader/moeder uitnodigen. Vanuit Oranje Wit altijd een 3e persoon bij dit
gesprek uitnodigen ivm onafhankelijkheid)
Trainers/Teambegeleiding : nadat dit bekend is, wordt door de coördinator direct
contact opgenomen met de betreffende persoon om zaak binnen 2 werkdagen te
bespreken en om hoor en wederhoor toe te passen. (bij jeugdtrainers <19 ook de
vader/moeder uitnodigen. Vanuit Oranje Wit altijd een 3e bij dit gesprek uitnodigen
ivm onafhankelijkheid)
Ouders/supporters: na bekend worden wordt door de coördinator direct contact
opgenomen met de betreffende persoon om zaak binnen 2 werkdagen te bespreken
en om hoor en wederhoor toe te passen. (altijd een 3e bij dit gesprek uitnodigen ivm
onafhankelijkheid)
Indien na gesprek geen vervolg nodig is, dan wordt Voetbalbestuur geïnformeerd over
de afhandeling.
Indien sancties opgelegd moeten worden, voorstel binnen 1 dag naar Voetbalbestuur.
Het voetbalbestuur zal binnen 2 dagen reageren om eventueel toelichting te vragen of
akkoord te geven.
Wangedrag tijdens wedstrijden dat vermeld is op het digitale wedstrijdformulier
wordt door KNVB afgehandeld.
Contactpersonen Voetbalbestuur:
Pupillen: Koos van Etten
Junioren en Senioren: Ronald Groesbeek
Bij opeenvolgende rode en gele kaarten:
Leeftijdscoördinator neemt contact op met trainer en speler en maakt afspraken over
toekomstige wedstrijden en gedrag en gevolgen van niet nakomen van deze
afspraken.

Afspraken en sancties worden altijd met een brief bevestigd en in een bestand
opgeslagen door de secretaris van Oranje Wit.
Bij sanctie voorstellen richtlijnen KNVB aanhouden.
RICHTLIJNEN STRAFTOEMETING VOOR INDIVIDUEEL WANGEDRAG VAN SPELERS,
FUNCTIONARISSEN EN/OF TOESCHOUWERS

RICHTLIJNEN STRAFTOEMETING VOOR INDIVIDUELE EXCESSIEVE
OVERTREDINGEN VAN SPELERS, FUNCTIONARISSEN EN/OF TOESCHOUWERS
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